
Regulamento do Programa de Relacionamento “Pontos para sua saúde!” Relva Verde 

1. O Programa “Pontos para sua saúde!” (“Programa”) é um programa de fidelidade que a 

Relva Verde disponibiliza aos seus Clientes de sua loja online, consistente no acúmulo de 

pontos que podem ser trocados por créditos para compras na loja online da Relva Verde. 

1.1. O Programa é válido apenas para pessoas físicas. 

2. Para participar do Programa, o Cliente deve estar cadastrado na Loja Online da Relva Verde, 

através do site www.lojarelvaverde.com.br. 

2.1. Não participam do Programa as compras realizadas nas lojas físicas da Relva Verde em 

Londrina. 

3. Para acumular os pontos no Programa o Cliente deverá realizar suas compras através do seu 

cadastro na loja online. 

4. O acúmulo de pontos ocorrerá da seguinte forma: 

4.1. A cada R$ 1,00 (um real) em compras do produto Vita-Sã da Relva Verde, o cliente 

acumulará 15 (quinze) pontos (exceto para produtos com desconto ou itens promocionais 

conforme item 4.6). 

4.2. A cada R$1,00 (um real) em compras de produtos das marca Snella e Evomel, o cliente 

acumulará 13 (treze) pontos (exceto para produtos com desconto ou itens promocionais 

conforme item 4.6). 

4.3. A cada R$1,00 (um real) em compras de produtos das marcas Lifecaps e Mamma Latinna, 

o cliente acumulará 5 (cinco) pontos (exceto para produtos com desconto ou itens 

promocionais conforme item 4.6). 

4.4 A cada R$ 1,00 (um real) em compras de produtos das marcas Alphaloe e Unilife, o cliente 

acumulará 3 (dois) pontos (exceto para produtos com desconto ou itens promocionais 

conforme item 4.6). 

4.5 A cada R$ 1,00 (um real) em compras de produtos das marcas Apis Flora, Breyer, Casa do 

Mel, Chamel, Nutry Ervas, Sanavita, entre outras, o cliente acumulará 1 (um) ponto (exceto 

para produtos com desconto ou itens promocionais conforme item 4.6). 

4.6 No caso de compra de produtos com desconto, itens promocionais ou itens não 

assinalados como participantes do programa não ocorrerá pontuação pelo Programa Pontos 

para sua saúde!  

4.6 Não haverá pontuação quando o Cliente utilizar o bônus do Programa de Fidelidade Pontos 

para sua saúde! no pagamento de uma compra. 

5. A utilização dos pontos acumulados ocorrerá da seguinte forma: 

5.1. A cada 1.000 (um mil) pontos acumulados, o Cliente ganhará R$ 10,00 (dez reais) em 

bônus que poderá ser utilizado na sua próxima compra, respeitado o prazo de validade dos 

mesmos, na loja online Relva Verde, através do site www.lojarelvaverde.com.br 



5.2. O prazo de validade dos pontos no Programa é de 12 (doze) meses. Tal prazo será contado 

da seguinte forma: a partir do dia seguinte do faturamento do pedido realizado através do site 

Relva Verde. 

5.3. Os pontos adquiridos no Programa só poderão ser utilizados a partir dos prazos 

estabelecidos no item 12 desse Regulamento. 

5.4. Os pontos e os bônus acumulados no Programa Pontos para sua saúde! são pessoais e não 

podem ser transferidos por qualquer motivo. 

5.5. Os bônus do Programa não poderão ser trocados por dinheiro e seu valor não poderá ser 

fracionado. 

6. Em caso de tentativa ou efetivo uso indevido do número do Programa Pontos para sua 

saúde! pagamentos não completados, ou qualquer outro ato de má-fé realizado pelo Cliente, a 

Relva Verde reserva-se o direito de retirar os pontos referente à compra em questão ou ainda 

proceder o cancelamento da conta do Programa Pontos para sua saúde!. 

7. Fica garantido ao Cliente participante do Programa Pontos para sua saúde! que os seus 

dados cadastrais e seu histórico de compras são confidenciais e não serão cedidos para uso 

comercial de terceiros. 

8. Em caso uso indevido da conta por terceiros, bem como dúvidas ou pedido de cancelamento 

da conta do Programa Pontos para sua saúde! o Cliente deverá ligar para a Central de 

Atendimento ao Cliente Relva Verde, através do telefone nº (43) 3323-5699.  

9. O presente Programa é válido por tempo indeterminado, podendo ser cancelado ou ter suas 

regras alteradas a qualquer tempo após comunicação com antecedência de 30 dias aos 

Clientes cadastrados no mesmo. 

10. Os clientes serão comunicados sobre eventuais alterações e cancelamento do Programa 

através de (i) aviso enviado ao email cadastrado; (ii) no site www.lojarelvaverde.com.br. Todas 

as eventuais alterações ou cancelamento do Programa estarão disponíveis no 1º Ofício de de 

Títulos e Documentos de Londrina - Paraná. 

11. O Cliente ao realizar o seu cadastro no Programa declara que tem conhecimento e 

concorda irrestritamente com todos os termos do mesmo. 

12. O presente Programa é válido a partir de 01.03.2015, revogando, de pleno direito, as 

condições anteriormente previstas. 

13. O regulamento do Programa Pontos para sua saúde! está registrado no 1º Ofício de Títulos 

e Documentos em Londrina – Paraná digitalizado sob nº 359037 e registrado sob nº 267557.  

 

Londrina, 02 de Março de 2015. 


